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 الشركة وأنشطتھا الرئيسية -١

شركة ذات مسئولية محدودة في المملكة العربية ك كانت مسجلةالشركة السعودية للخدمات األرضية ("الشركة")  ١-١
يوليو  ١٤الموافق (ھـ ١٤٢٩رجب  ١١بتاريخ  ٤٠٣٠١٨١٠٠٥السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

مملوكة بنسبة  ،تأسست الشركة من قبل شركة الخطوط الجوية العربية السعودية ("السعودية") .)م٢٠٠٨
الخدمات األرضية السعودية (جي إس إس) في المملكة م لتوحيد قطاع ٢٠٠٨في عام  ،للحكومة %١٠٠

  العربية السعودية.
  
 م، وقعت السعودية إتفاقية الشركاء ("اإلتفاقية" أو "إتفاقية الشركاء") مع كل من العطار٢٠١٠فبراير  ٧في  ٢-١

ت نية لخدماوالعطار للسفر (يشار إليھا مجتمعة بـ "العطار") والشركاء في الشركة الوط للمناولة األرضية
المناولة وذلك لإلستحواذ على أعمال خدمات المناولة األرضية. بناًء على ھذه اإلتفاقية فقد إستحوذت الشركة 

األرضية للعطار وتم إصدار نسبة  المناولةعلى قطاع الخدمات األرضية المساندة للخطوط السعودية وأعمال 
 شركة الوطنية لخدمات المناولة قد تمت تصفيتھاال نإ .لوطنية لخدمات المناولةمن رأسمال الشركة ا %١٠٠

تمت الموافقة على المواد المعدلة في عقد التأسيس والتي وبناءاً عليه لم يتم توحيدھا في ھذه القوائم المالية. 
 ٢٩ھـ (الموافق ١٤٣٢محرم  ٢٣تعكس التغيرات المذكورة أعاله من وزارة التجارة والصناعة وذلك في 

 ١ أعاله في م). كما تم اإلتفاق بين الشركاء على أن يكون تاريخ سريان اإلستحواذ والتحويل٢٠١٠ديسمبر 
م. تم تغيير اإلسم القانوني لشركة الخطوط السعودية للخدمات األرضية إلى الشركة السعودية ٢٠١١يناير 

يناير  ٢٤ ھـ (الموافق١٤٣٢صفر  ٢٠في  ٤٠٣٠١٨١٠٠٥للخدمات األرضية تحت نفس رقم التسجيل 
  م).٢٠١١

  
م من شركة ذات مسئولية محدودة ٢٠١٤أبريل  ١٧ھـ الموافق ١٤٣٥جمادى الثاني  ١٧تحولت الشركة بتاريخ  ٣-١

ھـ الموافق ١٤٣٥جمادى الثاني  ١٧/ ر بتاريخ ١٧١إلى شركة مساھمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 
  م. ٢٠١٤أبريل  ١٧

  
 %٣٠ما يمثل  للسھم، وھولایر  ١٠مليون سھم بقيمة اسمية  ٥٦٫٤لشركة تم طرح وفقاً لقرار المساھمين في ا ٤-١

 ٩ھـ) الى ١٤٣٦شعبان  ١٥م (الموافق ٢٠١٥يونيو  ٣من رأس مال الشركة، لالكتتاب العام خالل الفترة من 
 .يةالمالسوق الھـ) بعد الحصول على االعتمادات الالزمة من ھيئة ١٤٣٦شعبان  ٢١م (الموافق ٢٠١٥يونيو 

  ھـ.١٤٣٦رمضان  ٨م الموافق ٢٠١٥يونيو  ٢٥تداول أسھم الشركة في سوق األوراق المالية في بدأ 
  

تنظيف الطائرات، نقل الركاب، خدمات األمتعة، المناولة األرضية  تقديم خدمات يتمثل نشاط الشركة في ٥-١
المطارات في المملكة العربية  جميع شركات الطيران األخرى المحلية واألجنبية فيكل للخطوط السعودية و

  السعودية.
  

  يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي: ٦-١

  الشركة السعودية للخدمات األرضية

  حي الخالدية، مدينة السعودية

  ٤٨١٥٤ص.ب 

  ٢١٥٧٢جدة 

  المملكة العربية السعودية
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 أسس اإلعداد -٢

 المعايير المحاسبية المطبقة  )أ(

ً  المرفقة األولية المالية القوائم ھذه إعداد تم  السعودية بيةالعر المملكة في عليھا المتعارف المحاسبية للمعايير وفقا

 األولية لماليةا القوائم ھذه تتضمن ال. القانونيين للمحاسبين السعودية الھيئة عن الصادر األولية المالية للتقارير

ً  المعدة الكاملة يةالمال للقوائم الالزمة واإلفصاحات البيانات جميع  في ليھاع المتعارف المحاسبة لمعايير وفقا

 في نتھيةالم للسنة المراجعة المالية القوائم مع مقرونة المالية القوائم ھذه قراءة ويجب السعودية، العربية المملكة

  .م٢٠١٥ ديسمبر ٣١

  

 أسس القياس  )ب(

لمالية باستثناء االستثمارات في األوراق ا التكلفة التاريخية، على أساس المرفقة األوليةتم إعداد القوائم المالية 

  بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمرارية. والتي يتم اثباتھا بقيمتھا العادلة،

  

 عملة العرض والنشاط  )ج(

  .للشركة باللایر السعودي والتي تمثل عملة النشاط األوليةتم عرض ھذه القوائم المالية 

 

  حكام المحاسبية الھامةالتقديرات واأل  )د(
 تطبيق في تؤثر التي واإلفتراضات التقديرات بعض إسـتخدام اإلدارة من األولية المالية القوائم إعداد يتطلب

 لفعليةا النتائج تختلف قد. والمصروفات واإليرادات والمطلوبات للموجودات المعروضة المبالغ وعلى السياسات
 ديراتالتق مراجعة إظھار ويتم. مستمر أساس على الھامة واإلفتراضات التقديرات مراجعة تتم. التقديرات ھذه عن

. المراجعة تلك نتائجب تتأثر قد التي المستقبلية الفترات وفي التقديرات مراجعة فيھا تتم التي الفترة في المحاسبية
  :واألحكام التقديرات ممارسة اإلدارة من تتطلب التي الھامة المجاالت يلي وفيما

 
 الديون المشكوك في تحصيلھامخصص  )١(

طيع لن تست عند وجود دليل موضوعي أن الشركة لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينةمخصص  تكوينيتم 
امة الصعوبات المالية الھ تتمثل تحصيل كافة المبالغ المستحقة حسب الشروط األصلية للذمم المدينة.

حتمال تعّرضه لإلفالس أو خضوعه إلعادة ھيكلة مالية، والعجز أو التأخير في المدفوعات إ فيللمدين 
، يتم االھامة بذاتھبالنسبة إلى مبالغ  نخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية.إلى عكل ذلك ُيعتبر مؤشرات 

يتم تقييمھا مجتمعه و وكلھا متأخرة الدفع، فيتم الغير ھامة بذاتھاساس فردي. أما المبالغ أالتقييم على 
  تكوين مخصص مع األخذ بعين اإلعتبار طول الوقت ومعدالت السداد السابقة.

  
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات )٢(

تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات إلحتساب اإلستھالك. يتم تحديد ھذه التقديرات بعد األخذ 
  ھذه الموجودات أو مدة اإلنقضاء الفعلي لھذه الموجودات.في اإلعتبار الغرض من إستخدام 

تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية لھذه الموجودات سنوياً ويتم تعديل اإلستھالك في 
  المستقبل عندما ترى اإلدارة أن العمر اإلنتاجي لھذه الموجودات يختلف عن التقديرات السابقة.
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 اإلعداد (تابع)أسس  -٢

  
 التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة (تابع)   د)(

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  )٣(
تجري الشركة تقييًما في تاريخ كل تقرير أو في أحيان كثيرة إذا أشارت األحداث أو التغيرات إلى وجود 

يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  دليل على إنخفاض قيمة أصل ما. في حالة وجود دليل، إن وجد،
إن قيمة األصل القابلة لالسترداد ھي القيمة العادلة لألصل أو الوحدات المولدة للنقد بعد خصم تكلفة البيع 
أو قيمة األصل عند اإلستخدام أيھما أكبر، ويتم تحديدھا لألصل على حدة، ما لم يوفر األصل تدفًقا نقدياً 

ً يكون مس تقالً بشكل كبير عن الموجودات أو المجموعات األخرى. وعندما تزيد القيمة الدفترية داخليا
لألصل أو وحدة توليد النقد عن قيمتھا القابلة لالسترداد يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى 

قبلية إلى قديرية المستولتقييم القيمة عند اإلستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية الت قيمته القابلة لإلسترداد.
قيمتھا الحالية بإستخدام معدل الخصم قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة النقود 
الوقتية والمخاطر المرتبطة باألصل. لتحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع يستخدم مصدر مالئم 

توحة، يتم إستخدام األسعار التقديرية للموجودات مثل أسعار السوق وفي حالة عدم وجود أسعار سوق مف
المماثلة وإذا لم توجد أسعار تقديرية لموجودات مماثلة، يتم اإلعتماد على إحتساب التدفق النقدي المستقبلي 

 المخصوم.
يتم تحديد إنخفاض قيمة الشھرة بواسطة تقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة توليد نقد (أو مجموعة 
وحدات توليد نقد) التي تتعلق بالشھرة. يتم تسجيل خسارة اإلنخفاض عندما تقل القيمة القابلة لالسترداد 
لوحدة توفير النقد عن قيمتھا الدفترية. إن خسائر اإلنخفاض المتعلقة بالشھرة ال يمكن عكسھا في الفترات 

  ترداد.المستقبلية عندما تكون ھناك زيادة الحقة في قيمتھا القابلة لإلس
  

  لھا التابعة والشركات السعودية الخطوط من المقدمة الخدمات مستحقات )٤(
يتم تسجيل المستحقات التي تنشا عن الخدمات المقدمة من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية والشركات 

تدالالية) أو اس التابعة لھا حسب التعاقد وبتقديرات موثوقة. ھذه المبالغ تظھر االلتزامانت الحالية (قانونية
نتيجًة لمعامالت حدثت في الماضي ومن المتوقع ان يكون ھناك حاجة لتسوية االلتزام المقدر بشكل دقيق. 
ويتطلب ذلك ممارسة الحكم من قبل اإلدارة بناء على الخبرة السابقة، وتطبيق شروط العقود والعالقة مع 

   السعودية والشركات التابعة لھا.
  

 اإلستمرارية مفھوم )٥(
 صلةلموا الموارد لديھا نبأ واثقة وأنھا مستمرة، كمنشأة االستمرار على لقدرتھا تقييم بعمل اإلدارة قامت
 قدرةم عدم على مادية شكوك أي لديھا ليست اإلدارة فان ذلك، على وعالوة. المنظور المستقبل في النشاط
 فھومم أساس على االولية المالية القوائم إعداد تم ذلك، على بناءاً . مستمرة كمنشأة االستمرار على الشركة

 .االستمرارية
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  السياسات المحاسبية الھامة -٣

السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة الشركة إلعداد ھذه القوائم المالية األولية تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم 
   .المالية السنوية

  
 النقد وما في حكمه  )أ(

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى 
ن للشركة دو والمتوفرةقصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل (ان وجدت) 

  .أي قيود
 

 ذمم مدينـة   )ب(
الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلھا. تظھر الذمم المدينة التجارية بمبلغ 

 ركةشضوعي يشير إلى عدم مقدرة الويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلھا عند وجود دليل مو
على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدھا 

المخصصات المتعلقة بھا. ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل. وأي إستردادات الحقة لمبالغ  مقابل
  .الذمم المدينة والتي تم شطبھا سابقاً تضاف إلى اإليرادات

 
 ات مقتناة لغرض المتاجرةاستثمار  )ج(

ً  المقتناة لغرض المتاجرةاثبات االستثمارات  يتم  بالتكلفة، ثم تتم إعادة قياسھا واثباتھا في قائمة المركز أوليا
ذه ھالمالي بالقيمة السوقية وتدرج تحت الموجودات المتداولة. يتم اثبات األرباح او الخسائر المحققة من بيع 

  والتغييرات في القيمة السوقية في تاريخ قائمة المركز المالي في قائمة الدخل.  االستثمارات
 

 شركة محاسب عنھا بطريقة حقوق الملكية إستثمار في  )د(
تھا بصورة طالتي تدار أنش المنشأةفي اإلستثمار المحاسب عنه بطريقة حقوق الملكية في  يتمثل إستثمار الشركة

، الناشئ من ترتيبات تعاقدية ويتطلب موافقة باإلجماع للقرارات المالية والتشغيلية مشتركة من قبل الشركة
 بإستخدام طريقة حقوق الملكية مع أية مصالح المحاسب عنھايتم إحتساب اإلستثمار في الشركة  اإلستراتيجية.

طويلة األجل التي يكون فيھا منفعة تشكل في الجوھر صافي إستثمار للمستثمر في الشركة المستثمر فيھا. 
ي بالتكلفة ة المركز المالبموجب طريقة حقوق الملكية يتم تسجيل اإلستثمار في الشركة المستثمر فيھا في قائم

من صافي الموجودات للشركة الزميلة ناقص أي انخفاض  ات بعد اإلستحواذ في حصة الشركةزائداً مصروف
في الخسائر ملكيتھا في أي شركة مستثمر فيھا وفقاً لطريقة  عندما تتجاوز حصة الشركة في القيمة إن وجد.

ة إلى صفر وال يتم تحمل أي خسائر أخرى إال في حال الشركة يض القيمة الدفترية لحصةحقوق الملكية يتم تخف
أو عند القيام بمدفوعات بالنيابة عن الشركة المحاسب عنھا بطريقة  تزام قانوني أو ضمني على الشركةوجود إل

  حقوق الملكية.
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) -٣

 
 ممتلكات ومعدات  )ه(

 التكلفة، بعد خصم اإلستھالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمةتظھر الممتلكات والمعدات بسعر 
تشمل التكلفة النفقات العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على  .ال يتم إستھالك األراضي المتراكمة، إن وجدت.

عداد إتتم رسملة نفقات التمويل على القروض المستخدمة لتمويل بناء موجودات ثابتة خالل فترة  األصل.
  وتجھيز األصل للغرض الذي سيستخدم من أجله.

 
 تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في بند الممتلكات والمعدات.

ً ة واإلصالح، والتي ال تزيد جوھريتقيد المصروفات الخاصة بالصيان ي لھذه الموجودات من العمر اإلنتاج ا
اجي ستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتبإ لقائمة الدخلاإلستھالك  تحميليتم  .فترةال صروفاتمضمن 
   كالتالي: الموجوداتكل بند من المقدر ل

  السنوات 
  

 ١٠ - ٥ تحسـينات على مبانـي مستأجرة
 ١٠ – ٧ معدات المطارات

 ٥ ســيارات
 ١٠ - ٤ أثاث ومعدات مكتبيـة

 ٤ يلآأجھزة وبرامج حاسب 
 

 موجودات غير ملموسـة  )و(
  
 الشھرة )١(

تمثل الشـھرة زيادة تكلفة اإلستثمارات على القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم اإلستحواذ عليھا 
نخفاض في القيمة ويتم تسجيلھا إيتم إختبار الشھرة سنوًيا للتحقق من وجود  من خالل دمج األعمال.

ة تتضمن أرباح أو خسائر استبعاد منشأة ما القيمة الدفتري خصم خسائر اإلنخفاض المتراكمة.بالتكلفة بعد 
  شھرة المتعلقة بالمنشأة المباعة.لل

ن تاريخ م اً عتبارإدمج نشاط ما، يتم توزيعھا ختبار اإلنخفاض في القيمة فإن الشھرة المقتناة من إلغرض 
التي يتوقع أن تنتفع من تكامل عمليات دمج األعمال  للشركة اإلقتناء على كل وحدة من وحدات توليد النقد

  بصرف النظر عما إذا كانت الموجودات أو المطلوبات األخرى للمشتري قد تم تخصيصھا لھذه الوحدات.
  

 موجودات غير ملموسة أخرى )٢(
عمالء تتمثل الموجودات غير الملموسة األخرى في عقود مع العمالء والعالقات مع العمالء. عقود ال

تشير إلى العقود القائمة لدى المجموعة مع عمالئھا والتي ھي مستمرة في طبيعتھا ولھا تواريخ إنتھاء 
صالحية بعد تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إطفاء تكلفة العقود مع العمالء بإستخدام طريقة القسط 

  .الثابت على الفترة المقدرة لإلنتفاع بھا على أال تتجاوز خمس سنوات
مع مختلف العمالء  نتيجة لعالقات الشركةالناشئة  عالقات العمالء تمثل الموجودات غير الملوسةان 

يتم إطفاء تكلفة  على مر السنين وأن ھذه العالقة ھي العامل في تحديد العقود ومحتجزات العمالء.
 لإلنتفاع بھا على أال تتجاوزالعالقات مع العمالء باستخدام طريقة القسط الثابت على الفترة المقدرة 

  .عشرين سنة
  
  



  الشركة السعودية للخدمات األرضية 
  (شركة مساھمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
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  باللایر السعودي

١١ 

 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)      -٣
  

  اإلنخفاض في قيمة الموجودات  )ز(
والمعدات والموجودات غير المتداولة األخرى للتأكد من وجود أي دليل  راجعة القيمة الدفترية للممتلكاتتتم م

على حدوث خسارة نتيجة إنخفاض في قيمتھا عندما تشير األحداث أو التغير في الظـروف إلى أن القيمة 
يادة زالدفترية غير قابلة لإلسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت، والتي تمثل 

القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد. إن القيمة القابلة لإلسترداد ھي القيمة العادلة بعد خصم مصروفات 
البيع أو قيمة األصل عند اإلستخدام، أيھما أكبر. لغرض تقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات، يتم تجميع 

  تدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة.الموجودات إلى أدنى مستوى لھا بحيث يمكن تحديد ال
 

 الزكاة  )ح(
ً ألنظمة  في المملكة العربية السعودية. يحمل ") الھيئةلزكاة والدخل ("ل العامة الھيئةيتم إحتساب الزكاة وفقا

  المخصص على قائمة الدخل.
 

 الذمم الدائنة التجارية والمستحقات  )ط(
المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار  يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعھا في

  فواتير بھا من قبل المورد أم ال.
 

 المخصصات  )ي(
وية تكاليف تس أو ضمني) ناشئ من حدث سابق. ان إلتزام (قانوني بات المخصصات ما إذا كان للشركةيتم إث

  ھذا اإللتزام محتملة ويمكن قياسھا بشكل موثوق.
 

  اإليجارعقود   )ك(
 لشركةل ترتيبات اإليجار التي تنتقل بموجبھا فعلياً كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المؤجرتسجل 

ى فيھا المؤجر فعلياً بكافة مخاطر ومنافع الملكية فيتم تصنيفھا علكإيجار تمويلي. أما عقود اإليجار التي يحتفظ 
  أنھا عقود إيجار تشغيلي.

  
بموجب عقد إيجار تمويلي بقيمتھا العادلة أو القيمة الحالية لمبالغ دفعات اإليجار، تسجل الموجودات المشتراة 

أيھما أقل، وتستھلك على مدى أعمارھا اإلنتاجية على نفس األسس المتبعة في الموجودات المملوكة. تحمل 
لمالي بعد ائمة المركز اتكاليف التمويل على قائمة الدخل طبقاً لسعر الفائدة المطبق. يدرج اإللتزام في تاريخ ق

  خصم أعباء التمويل المستقبلية.
  

  كمصروف في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. التشغيليتدرج مبالغ اإليجار 
 

 للموظفين مخصص مكافأة نھاية الخدمة  )ل(
وفقاً لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية، للموظفين يتم إحتساب مخصص مكافأة نھاية الخدمة 

  .على قائمة الدخلويمثل مبلغ مستحق ويقيد 
  
  
  
  
  



  الشركة السعودية للخدمات األرضية 
  (شركة مساھمة سعودية)
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١٢ 

 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)      -٣

 
 اتاإليرادتحقق   )م(

  تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:

 ية بتدفق منافع اقتصادية للشركةوجود احتمال. 
 بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادھا. يمكن قياسھا 
 .امكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وامكانية قياسھا بشكل موثوق  
  

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدياً. ويجب كذلك استيفاء معايير 
  لمحددة أدناه قبل تحقق اإليرادات.التحقق ا

  .في الفترة التي يتم فيھا تقديم الخدمة من عمليات المطار عند تقديم الخدمة اإليراداتل يتسجيتم 
 

 دخل ودائع بنكية  )ن(

  .ستحقاقاإل أساسل الدخل من الودائع البنكية على يسجيتم ت

 

 المقاصة  )س(

بصافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظھارھا 

سوية الموجودات وت ھناك حق قانوني ملزم لتعويض المبالغ المتحققة وتوجد نية للسداد بالصافي، أو تحقيق

المطلوبات في وقت واحد. ال يتم المقاصة بين اإليرادات والمصروفات في قائمة الدخل ما لم يكون مطلوب أو 

  قاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية.مسموح به وف

 

 األجنبيةالعمالت   )ع(

ة على أساس أسعار الصرف السائد األجنبية إلى عملة نشاط الشركة يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت

في السوق بتاريخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية 

اً ألسعار الصرف وفق ا بعملة النشاط الرئيسية للشركةبتاريخ قائمة المركز المالي فيتم تحويلھا لتعكس ما يعادلھ

يتم الجارية.  للفترة األجنبية في قائمة الدخل يخ. تقيد الفروقات الناتجة عن تحويل العمالتالسائدة بذلك التار

اريخ بعملة أجنبية بسعر الصرف في ت والمقومة تحويل المعامالت غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية

  .اإلعتراف األولي

 

 تكلفة اإليرادات  )ف(

  .لى قائمة الدخلعتؤدي لتوليد الدخل للسنة والمتعلقة باألنشطة التي ل الفترة خالالمتكبدة  تحمل تكلفة اإليرادات

 

 المصروفات  )ص(

ة نفاقھا تعتبر مصروفات عموميإيتم  ين جميع المصروفات غير المباشرة التالشركة، فإ أعماللطبيعة  نظراً 

  .ويتم تصنيفھا كذلك وإدارية
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١٣ 

 

  

  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)      -٣

  

 التقارير القطاعية  )ق(

 خدمات أو منتجات بتقديم المرتبطة الشركة عملياتو موجودات في يتمثل مميز عنصر ھو األعمال قطاع

 يمتقد الجغرافي القطاع ويشمل. أخرى أعمال بقطاعات المتعلقة تلك عن تختلف وعوائد لمخاطر تتعرض

 اتبقطاع المتعلقة تلك عن تختلف وعوائد لمخاطر تتعرض محددة اقتصادية بيئة ضمن خدمات أو منتجات

 المملكة يف الجوية للخطوط المناولة خدمات تقديم في الشركة أنشطة تتمثل .أخرى اقتصادية بيئات في تعمل

 لنفس وتخضع القطاع نفس ضمن تقع الشركة أعمال أن تعتقد الشركة إدارة فإن بالتالي،. السعودية العربية

  .والعوائد المخاطر

  

 في حكمه نقد وما -٤

  النقد وما في حكمه مما يلي:  يتكون

  

 ٢٠١٥م ٢٠١٦م 

   

 ٤٣١،٨٩٦ ٤٤٨،٤٧٧ في الصندوق  النقد

 ٤٩٤،١٧٠،٣٨٨ ٧٨،٢١٢،٧٩٦ لدى البنوك في حسابات جارية  النقد

يوم  ٩٠بنكية قصيرة االجل بتاريخ استحقاق اقل من  ودائع

 ٣،١٠٢،٦٩٩ ٤٠٣،١٠٧،٠١٨ "أ")  ٤(إيضاح 

   

 ٤٩٧،٧٠٤،٩٨٣ ٤٨١،٧٦٨،٢٩١ 

 

 الودائع قصيرة االجل وودائع ألجل مودعة لدى بنوك تجارية بعائد مالي حسب األسعار السائدة في السوق.  تتمثل  )أ

 

 ات المقتناة بغرض المتاجرةاالستثمار -٥

   :يلي مما يونيو ٣٠ في كماالمقتناة بغرض المتاجرة  االستثمارات تتكون

 

 ٢٠١٥م ٢٠١٦م 

   

 -- ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠ تكلفة االستثمار 

 -- ١،١٣٨،٣٥١ أرباح غير محققة 

   

 -- ٣٥١،١٣٨،٣٥١ القيمة العادلة 
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١٤ 

 

  

  ذمم مدينة -٦

  من اآلتي:تتكون الذمم المدينة 

  

  م٢٠١٥  م٢٠١٦  

    

 ٧٣٧،٥٠٠،٢٤٩ ٧٧٩،١١٦،٦١١  أ) - ١٠أطراف ذات عالقة (إيضاح 

 ٢٣٧،٦٢٠،٦٦٨ ٢٩٦،٥٦٠،٧٢٠  عمالء آخرون

 ٩٧٥،١٢٠،٩١٧ ١،٠٧٥،٦٧٧،٣٣١  إجمالي

 (٧٠،٩٣٣،٥٥٠) (١٠٢،٥٥٥،٥٧٦)  يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

    

  ٩٠٤،١٨٧،٣٦٧ ٩٧٣،١٢١،٧٥٥ 

  
  بطريقة حقوق الملكية مستثمر فيھاإستثمار في شركة  -٧

  
 بطريقة حقوق الملكية مما يلي:مستثمر فيھا اإلستثمار في شركة  يتمثل  )أ

  
  القيمة الدفترية  نسبة الملكية الفعلية %  التأسيسبلد   اإلسم

  م٢٠١٥  م٢٠١٦  م٢٠١٥  م٢٠١٦    
            

مد السعودية األشركة 
  لخدمات المطارات

المملكة العربية 
 ٧٦،٦٩٠،٥٤٠ ٨٨،٢٠١،٠٦٣  %٥٠  %٥٠  السعودية

  
  :بطريقة حقوق الملكية مستثمر فيھافيما يلي ملخص الحركة في اإلستثمار في شركة   )ب
  

  م٢٠١٥  م٢٠١٦    

      
 ٦٦،٥٧٩،٣٢٤ ٧٦،٢٠١،٠٦٣  يناير  ١الرصيد في 
أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق  توزيعات
 (١٠،٠٠٠،٠٠٠) --  الملكية 

 ٢٠،١١١،٢١٦ ١٢،٠٠٠،٠٠٠  الحصة من ربح شركة مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية

 ٧٦،٦٩٠،٥٤٠ ٨٨،٢٠١،٠٦٣  يونيو  ٣٠الرصيد في 
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١٥ 

 

  

  موجودات غير ملموسة -٨

  :يتالملموسة من اآلتتكون الموجودات غير 

  م٢٠١٥  م٢٠١٦  

      

 ٥٨٢،٨١٥،٦٥٩ ٥٨٢،٨١٥،٦٥٩  الشھرة

    

    موجودات غير ملموسة أخرى، بالصافي

 ١٥٣،١٧٩،٠٠٠ ١٥٣،١٧٩،٠٠٠  عقود العمالء

 ٤٦٨،٤٧٥،٠٠٠ ٤٦٨،٤٧٥،٠٠٠  عالقات العمالء

 ٦٢١،٦٥٤،٠٠٠ ٦٢١،٦٥٤،٠٠٠  ملموسة أخرىإجمالي موجودات غير 

 (٢٤٤،٤٢٦،٤٧٥) (٢٨٢،٠٠٩،٦٢٥)   يخصم: إطفاء متراكم

 ٣٧٧،٢٢٧،٥٢٥ ٣٣٩،٦٤٤،٣٧٥  إجمالي موجودات غير ملموسة أخرى، صافي

 ٩٦٠،٠٤٣،١٨٤ ٩٢٢،٤٦٠،٠٣٤  إجمالي موجودات غير ملموسة

  

الشركة بمراجعة الشھرة سنوياً ألغراض إختبار اإلنخفاض في القيمة. تم تخصيص الشھرة إلى الشركة  إدارة تقوم

سوبة ح(كونھا وحدة توليد نقد واحدة). تم تحديد القيمة المستردة لوحدة توليد النقد بناءاً على القيمة عند اإلستخدام الم

راسة أخر د تم إستكمال .ةرادمجلس اإل نات مالية معتمدة منبإستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المبينة على مواز

  .م٢٠١٥ديسمبر  ١٦لإلنخفاض من قبل شركة مستقلة في 

 

  رأس المال -٩

 سعودي لایر ١٫٨٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ المصدر والمدفوعالمصرح به و الشركة رأس مال بلغم ٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في 

لایر  ١٫٨٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠: م٢٠١٥ يونيو ٣٠( لایر سعودي ١٠ حصةحصة، قيمة كل  ١٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠على  مقسم

  .)لایر سعودي ١٠حصة قيمة كل حصة  ١٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠مقسم على  سعودي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة السعودية للخدمات األرضية 
  (شركة مساھمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  باللایر السعودي

١٦ 

 

  
  معامالت مع أطراف ذات عالقة -١٠

 سبةوالمنتتتكون األطراف ذات عالقة من المساھمين في الشركة وأقربائھم حتى الجيل الرابع والشركات الزميلة 
ا . فيماالدارة مجلساحكام ھذه المعامالت من قبل والمديرين وكبار الموظفين واإلدارة العليا. يتم إعتماد شروط و

  واألرصدة الناتجة عنھا:   يونيو ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في يلي المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة 
  

 الذمم المدينة:مدرج ضمن  –أطراف ذات عالقة مستحق من   )أ(
 

 طبيعة المعامالت مع
 العالقة

طبيعة 
 المعامالت

 الرصيد الختامي قيمة المعامالت 
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
           

شركة الخطوط الجوية 
 العربية السعودية

خدمات الشركة األم 
 ٥٣٨،٧٥٤،٤٠٧ ٦٣٩،٢٥٨،٢٦١ ٦١٧،٠٤٣،٨٧٤ ٦٦٣،٦٤٢،٦٨٩  مقدمة

          
الجوية الخدمات 
  الوطنية

شركة 
 منتسبة

خدمات 
 ٨٢،١٣٨،٧٦٠ ٦٥،٢٠٣،٤٨٧ ٩٦،٩١٤،٨٧٤ ١١٣،٦٧٦،٨٢١ مقدمة

         
شركة الخطوط 

 السعودية للشحن  
شركة 
 منتسبة

خدمات 
 ١٨،٣٢٣،٤٤٣ ٢١،٥٢٢،٥١٣ ١٢،٤٢٥،٥٠٧ ١١،٣١١،١٧٩ مقدمة

         
الشركة السعودية 
لھندسة وصناعة 

 الطيران
شركة 
 منتسبة

خدمات 
 مقدمة

٤١،٤٨٣،٣٩٥ -- ٦١،٢٦٠ ٦١،١٥٠ 
         

الخطوط الجوية 
  السعودية للتموين

شركة 
 منتسبة

خدمات 
 ٢٨٢،٨٦٧ ١٠٠،٦٧٠ ٥٤،٥١٩ ٤٦،٠٣٥ مقدمة

         
طيران السعودية 

 الخاص
شركة 
 منتسبة

خدمات 
 ٣٢،٤٣٥،٦٤٣ ٤١،٣٢٧،١٧٥ ١٤،٣٥٣،٦٨٩ ١٤،٥٢١،٦١٥ مقدمة

         
خدمات األسطول 

  الملكي
شركة 
 منتسبة

خدمات 
 ٢٤،٠٧٥،٧٣٤ ١١،٧٠٣،٣٠٥ ٣،٩٠٩،٠٨٢ ٧،٨١٩،٧١٣ مقدمة

         
الشركة الوطنية 

للمساندة األرضية 
  للطيران

شركة 
 منتسبة

خدمات 
 مقدمة

-- ٦،٠٠٠ ١،٢٠٠ ٧،٢٠٠ 
       

     ٧٣٧،٥٠٠،٢٤٩ ٧٧٩،١١٦،٦١١ 

  

  

  

  

  

  



  الشركة السعودية للخدمات األرضية 
  (شركة مساھمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  باللایر السعودي

١٧ 

 

  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)   -١٠

  

 مدرج ضمن الذمم الدائنة:  –مستحق ألطراف ذات عالقة   )ب(

طبيعة  المعامالت مع

 العالقة

طبيعة 

 المعامالت

 الرصيد الختامي قيمة المعامالت 

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

           

شركة الخطوط الجوية 

الشركة األم  العربية السعودية

خدمات مقدمة 

 ٥،٨٠٣،٢٤٠ ١٣،١٠١،٤٩٥ ٨،٢٧١،٧٧٠ ٩،٦٢٦،٩٦٣ للشركة

       

الخطوط الجوية 

 السعودية للتموين

شركة 

 منتسبة

خدمات مقدمة 

 ٧٠٧،٦٢١ ٧،٣٩٠،٤١٠ ١٦،٨٥٤،٧٨٠ ٣٥،٠٩١،٣٢٣ للشركة

       

الشركة السعودية 

لھندسة وصناعة 

 الطيران

شركة 

 منتسبة

خدمات مقدمة 

 ٣٤،٠١٢،٥٢٤ ٦٣،١٠٩،٤٩٣ ٤٠،٠٤٨،٧٨٦ ٤١،١٥٦،٠٥٨ للشركة

       

السعودية  األمدشركة 

 لخدمات المطارات 

شركة 

 منتسبة

خدمات مقدمة 

 ٥٠،٣٦٣ ٤٤٥،١٦١ ٥٢،٥١٣ ٣،٥١٧،٦١٩ للشركة

       

شركة الخطوط 

 السعودية للشحن  

شركة 

 منتسبة

خدمات مقدمة 

 ١،٤٢٣،٢٦٥ ٦٣،٣٣٣ ٢٥،٧٦٢ ٦٣،٣٣٣ للشركة

       

     ٤١،٩٩٧،٠١٣ ٨٤،١٠٩،٨٩٢ 

 

 ربحية السھم -١١

يتم احتساب ربحية السھم من الدخل من التشغيل بتقسيم الدخل من التشغيل على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية 

  للشركة خالل الفترة.

يتم احتساب ربحية السھم من صافي الدخل العائد للمساھمين بتقسيم صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد األسھم 

  الفترة.العادية للشركة خالل 

  ال ينطبق على الشركة احتساب ربحية األسھم المخفضة.

  

 توزيعات أرباح -١٢

 ١١٣٫٤٦٧٫٦٦٧م: ٢٠١٥لایر سعودي ( ٢١٨٫٠٨٠٫٠٠٠بمبلغ ، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح الفترةخالل 

  لایر سعودي) من األرباح المبقاة وقد تم إعتماد تلك التوزيعات من قبل مجلس اإلدارة.

  

  




